קול קורא
מתן חסויות לכ ס עסקים יב ה
עיריית יב ה )להלן – "העירייה"(  ,מודיעה בזה על רצו ה לצרף ות י חסויות לכ ס עסקים וכן ליצור שיתופי פעולה
בתחום התרבות עם גופים פרטיים ,מסחריים לקיום אירועים ומיזמים.
להלן מובאים פרטי ההליך:
כללי
 .1העירייה מו ה כ 55,000 -תושבים ו והגת לערוך מספר אירועי שיא בש ה הפתוחים לציבור הרחב ומושכים
אליהם קהל רב.
 .2הפרסום אודות אירועים אלו מתבצע ע"י העירייה באמצעים שו ים והכל בהתאם לשיקול דעת העירייה
וכמפורט במפרט ,מצ"ב.
 .3העירייה מעו יי ת לצרף תו י חסויות וכן ליצור שיתופי פעולה בתחום העסקים – גופים ,עסקים ,תאגידים
מסחריים וארגו י מיב ה שלישי לאירועי העירייה.
ות י חסויות
.3.1
.3.2
.3.3

.3.4

תו י החסות לכל פעילות ייה ו מאמצעי חשיפה שו ים והכל כמפורט במפרט מצ"ב.
יובהר כי באפשרות העירייה לקבוע תמורה שו ה מזו ה קובה במפרט עבור מתן החסות והכל בהסכמת
ותן החסות.
העירייה שומרת על זכותה לש ות/להוסיף/לבטל/לדחות אירועים המוזכרים במפרט .במידה ואירוע יבוטל
לאחר מתן החסות ,דמי החסות ישבו ל ותן החסות ול ותן החסות לא תהא כל טע ה כ גד העירייה בהקשר
לכך.
ככל שמציע מעו יין להגיש הצעה למתן חסות עבור אירוע שלא כלל במפרט המצ"ב הוא רשאי לעשות כן
ועליו לציין זאת על גבי הצעתו.
שיתופי פעולה

.4

.5
.6
.7

 .3.5בכוו ת העירייה לייצר שיתופי פעולה לטובת כ סי העסקים שוא הליך זה אשר תכליתם יצירת אי דקס
עסקים מקומי .
 .3.6העירייה מבקשת לקבל הצעות לחסות /שיתופי פעולה למטרת הצלחת כ סים אלו ותכליתם.
 .3.7גופים המעו יי ים לקיים שיתוף פעולה בכ סי עסקים ליתן חסות לכ סים ,למען הסר ספק ,יודגש כי בכל
שיתופי הפעולה ,יצוין באופן בולט כי מדובר בשיתוף פעולה בין העירייה לבין הגוף ויפורסם לוגו העירייה.
העירייה שומרת על זכותה לבטל הליך זה בכל עת ,או לדחות את ביצועו ו/או את המועדים הקבועים בו מכל
סיבה שהיא ,או לצאת להליך חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמציעים אשר הציעו הצעתם לא תהיה על
טע ה ו/או דרישה כלפי העירייה ביחס לאמור.
ההצעות אשר יוגשו במסגרת הליך זה תעמוד ה בתוקף לתקופה של  30יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
הליך זה אי ו מהווה מכרז ודי י המכרזים אי ם חלים עליו.
פרטים וספים אודות ההליך יתן לקבל במשרדי העירייה אצל עוזר ראש העיר מר ליאור דדוש:
טל' 08-9433311 :מיילliorda@yavne.muni.il :

ת אי הסף להגשת הצעה למתן חסות  /שיתוף פעולה
 .8עם ות י החסות  /שיתופי הפעולה ימ ו אך ורק גופים ,עמותות ,עסקים ,תאגידים מסחריים וארגו י ם בעלי
כל האישורים ה דרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-שפעילותם ותחום עיסוקם עולים
בק ה אחד עם חזון העירייה ,אופייה וערכיה ,עם מעמדה הציבורי ועם תפקידיה על פי דין.
יובהר כי לא תתאפשר מתן חסות למוצרים  /שיתוף פעולה עם גורמים אשר אי ם עולים בק ה אחד עם
היותה של העירייה גוף ציבורי כגון מוצרים לא מוסריים ו/או תחומים אשר לדעת העירייה אי ם קשורים
ו/או מסייעים לעסקים בעיר ולתכלית הכ ס/ים.
 .9ותן החסות עדר זיקה לחבר עירייה  /עובד עירייה – ותן החסות יחתום על הצהרה ב וסח המצורף.
אופן הגשת ההצעה והליך הבחירה
שלב א'-פ ייה והגשת הצעה
 .10על המציע לשלוח באמצעות דוא"ל ,את מסמכי הפ ייה ,מצ"ב כ ספח א' בצירוף המסמכים הרלוו טים
המפורטים להלן עד לתאריך  24.11.21בשעה  14:00למר ליאור דדוש  ,בכתובת  liorda@yavne.muni.ilלאחר
השליחה אחריות המציעים לוודא קבלה בטלפון .08-9433311
 .11במסגרת פ ייתו ,על המציע לצרף את כל האסמכתאות ה דרשות לצורך הוכחת עמידתו בת אי הסף לעיל וכל
מידע וסף אשר יימצא ל כון )חומר פרסומי ,הפ ייה לאתר האי טר ט שלו וכיוצ"ב(.
כמו כן ,על המציע לפרט את דרישותיו המהותיות ככל שיש ן ,המהוות ת אי מצידו למתן החסות  /שיתוף
פעולה  ,כגון פרסומים שו ים ,בלעדיות בתחום עיסוקו וכד' וכן לפרט את גובה/שווי החסות המוצע על ידו.
בשלב זה ,תבדוק העירייה את עמידותו של המציע בת אי הסף .מציע אשר לא יעמוד בת אי הסף ייפסל
ולא ימשיך לשלב הבא.
שלב ב'-ראיון
 .12ציג העירייה יזמן את המציע לראיון לצורך קבלת מידע וגיבוש ההצעה וזאת בכפוף לעמידה בת אי הסף.
בראיון תבוצע בין היתר בדיקה של אופי החברה ,תחום פעילותה ,מסריה והתאמתה להתקשרות עם העירייה.
כמו כן ,במהלך הראיון ידו ו פרטי החסות  /שיתוף הפעולה והתמורה ה ית ת בעדה והעירייה תהיה רשאית
ל הל מו"מ עם מציע החסות לצורך קבלת הצעת חסות משפורת.
שלב ג'-בחירת ההצעה
.13
.14
.15
.16
.17

הצעות המציעים ייבח ו ע"י ועדה מטעם העירייה והחלטותיה יועברו למציעים.
לעירייה שמורה הזכות לבחור את הצעת החסות ה ות ת לה את מירב היתרו ות וככלל תעדיף העירייה לבחור
את הצעת החסות הגבוהה ביותר מבין ההצעות שהוגשו עבור אירוע מסוים.
יובהר כי הליך זה הוא אי ו הליך מכרזי ודי י המכרזים אי ם חלים עליו ולפיכך העירייה שומרת על זכותה
ל הל מו"מ עם המציעים לצורך שיפור הצעותיהם במידת הצורך.
יובהר כי העירייה תהיה רשאית לבחור מספר זוכים בהליך זה ,לרבות בחירת מספר תו י חסויות לאותו אירוע
וכן לא לבחור כלל ות י חסויות לאירוע מסוים .כמו כן יובהר כי עבור כל אירוע ייבחר זוכה/זוכים ב פרד.
העירייה רשאית להתקשר עם ות י חסויות אשר לא טלו חלק בהליך זה.
בכבוד רב,
עיריית יב ה

מפרט

שם
האירוע
כס
עסקים
מועד
מתוכ ן לא
סופי-
דצמבר
2021
כס
עסקים
מועד
מתוכ ן לא
סופי –
דצמבר
2021

מאפיין האירוע/קהל
יעד
אירוע המיועד לבעלי
עסקים ,ייעוץ,
הרצאות וסיוע בקידום
עסקים

קידום דיגיטלי של
עסקים בעיר

מיקום

מרכז
רייך
יב ה

מרכז
רייך
יב ה

צפי משתתפים

200

300

התמורה בעד החסות

פרסום לוגו/שם החברה על גבי
פרסומי העירייה ביחס לאירוע

שיתוף פעולה בין העירייה לבין
גופים שו ים בקיום האירועים ה "ל
כפי שייקבע בין הצדדים כגון:
פעילויות מסובסדות עבור תושבי
הרשות ,אירועים בשיתוף תושבי
העירייה ,פרסום לוגו הגוף בפרסומי
העירייה לאירוע ,פרסום לוגו
העירייה בפרסומי הגוף עימו
מתקיים שיתוף הפעולה ,הופעות
משותפות ,הצבת דוכן הגוף עם
תוכן שיווקי ,באירוע ועוד  .למען
הסר ספק ,הרשות לא תידרש לשלם
תמורה בגין שיתוף הפעולה.

כללי
 .1צפי המשתתפים מבוסס על תו י המשתתפים בש ים עברו ואי ו מהווה התחייבות כלשהיא מצד העירייה
להיקף משתתפים כזה או אחר.
 .2אמצעי הפרסום באירועי העירייה כוללים בין היתר את :אתר האי טר ט של העירייה ,עמוד הפייסבוק,
יוזלטר המופץ באמצעות דוא"ל ,לוחות מודעות ,מסרו ים לתושבים ,פרסום ברשתות חברתיות ,פרסום
בעיתו ות מקומית באזור .יובהר כי היקף הפרסום ,סוג הפרסום ותפוצתו משת ים מאירוע לאירוע
ובהתאם לאופי ומתווה האירוע והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

ספח א' – טופס הפ ייה ופרטי המציע
 .1פרטי המציע
שם המציע_________________________________ :ח.פ/.ע.מ ________________
מספר טלפון_______________________:
מספר פקס'_______________________:
 .2פרטי החותם מטעם המציע
שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז ___________ .תפקיד ______________
יש לצרף לפ ייה זו תעודת התאגדות ו/או עוסק מורשה – סרוק למייל וכן מידע פרסומי אודות הפו ה.
 .3הצהרה על היעדר זיקה
ה י מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
1.1

1.2

1.3

סעיף 122א')א( לפקודת העיריות ) וסח חדש( הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכ ו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהו ו או ברווחיו או שאחד מהם מ הל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או
לעסקה עם העירייה; לע יין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
כלל )12א( של ההודעה בדבר כללים למ יעת יגוד ע יי ים של בחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לע יין זה" ,חבר
מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות
"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף )(1)1ב( ו)(1)2-ב((".
סעיף )174א( לפקודת העיריות ) וסח חדש( הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה וגע או מעו יין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על
ידי בן-זוגו או שותפו או סוכ ו ,בשום חוזה ש עשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת
למע ה".

בהתאם לכך ה י מבקש להודיע ולהצהיר כי :
א.

בין חברי מליאת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שא י לו סוכן או שותף.

ב.

אין חבר עירייה ,קרובו ,סוכ ו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהו ו או ברווחיו של
התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מ הל או עובד אחראי בו.

ג.

אין לי בן זוג ,שותף או מי שא י סוכ ו ,העובד ברשות.

ככל שקיימת קרבה משפחתית כלשהי ,יש לציין –

סוג הקרבה

שם הקרוב

תפקיד

 .4הצעת המציע:

שם האירוע
הצעת המציע-
יש לציין גובה
החסות
המוצעת /היקף
שיתוף הפעולה

יש לציין ת אים/בקשות מיוחדות
ב וגע למתן החסות/שיתוף
הפעולה

חסויות -אחר :ככל שמציע מעו יין להגיש הצעה
למתן חסות עבור אירוע שלא כלל במפרט -
הוא רשאי לעשות כן ועליו לציין זאת בהצעתו.

יובהר כי יתן להגיש הצעה עבור חלק מהאירועים ואין חובה להציע עבור כל האירועים שוא הליך זה.
תאריך_______________ :

חתימה  +חותמת ____________________ :

